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KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMOS ,, 
PILIETINIO, TAUTINIO, LITUANISTINIO UGDYMO IR ATMINTIES ĮPRASMINIMO 

PROJEKTAI“ 1 FINANSUOJAMOS VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ 

BALŲ APRAŠAS  

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai: 

1.1.projekto meninė ar kultūrinė vertė (0 – 40): 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.1.1. 

Projektai padeda  išsaugoti ir 

aktualizuoti istorinę-kultūrinę 

atmintį, įprasminanti Lietuvos 

Respublikos valstybei reikšmingus 

įvykius;  ugdo Lietuvos istorijos, 

kultūros savitumo suvokimą, 

kultūrinės tapatybės išlaikymą ir 

kūrimą; pateikia visuomenei 

aukšto meninio lygio pilietines 

kultūrines akcijas, nacionalinės 

kultūros menines programas; 

pritraukia daug žmonių; pasižymi 

originalumu, novatoriškumu. 

40 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 40 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

30 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 30 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

daugiau nei vidutiniškai. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 20 balų, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.2.projekto sąmatos pagrįstumas (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.2.1. 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos 

yra tiesiogiai susijusios su projektu ir 

yra būtinos jo tikslams ir rezultatams 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas visiškai 

atitinka vertinimo kriterijaus aprašą. 



pasiekti, detalizuotos ir atitinkančios 

rinkos kainas. 
15 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

15 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei 

vidutiniškai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

5 balais, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

0 balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.3. projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto 

įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0 – 20): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.3.1. 

Projekto vadovas ir projektą 

įgyvendinanti komanda  yra 

įgyvendinę  panašaus pobūdžio 

projektų  Įgyvendinti projektai  

buvo sėkmingi, rezultatyvūs, gerai 

įvertinti  visuomenės ir profesionalų. 

Pateiktas svarbiausių   (projekto 

vadovo įgyvendintų panašaus 

pobūdžio projektų sąrašas. 

20 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

20 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo kriterijaus 

aprašą. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

10 balų, jeigu projektas vertinimo 

kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 

0 balų, jeigu projektas visiškai 

neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo. 

 

1.4.  projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų 

finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi skirti 

balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.4.1. 

 

Projekto įgyvendinimui 

pritraukiamos lėšos iš kitų projekto 

finansavimo šaltinių, numatytas 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 



rėmėjų indėlis.  Pridėti 

įsipareigojimus patvirtinantys 

dokumentai. 
5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą 

atitinka vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

1.5. projektu skatinama partnerystė tarp skirtingų sektorių ir institucijų, tarptautinis 

bendradarbiavimas (0 – 10): 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus aprašas 

Vertinant 

atitiktį 

vertinimo 

kriterijui 

galimi 

skirti balai 

Rekomendacija vertinimą 

atliekantiems ekspertams 

1.5.1. 

Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su vienu ar daugiau 

partnerių iš skirtingų sektorių ar 

institucijų. Paraiškoje nurodyti projekto 

partnerių vaidmenys, aiškiai apibrėžtas 

numatomas partnerių indėlis,  Pridėti 

bendradarbiavimą patvirtinantys 

susitarimai. 

10 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 10 balų, jeigu projektas 

visiškai atitinka vertinimo 

kriterijaus aprašą. 

5 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 5 balais, jeigu projektas 

vertinimo kriterijaus aprašą atitinka 

vidutiniškai. 

0 

Atitiktis vertinimo kriterijui 

vertinama 0 balų, jeigu projektas 

visiškai neatitinka vertinimo 

kriterijaus aprašo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


